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Tegenwoordig weet bijna iedereen dat voldoende lichaamsbeweging gezond is. Desondanks is het 

gebrek aan lichaamsbeweging nog steeds een groot probleem voor de volksgezondheid. Te weinig 

lichaamsbeweging verhoogt het risico op verschillende ziekten en aandoeningen. Ook is het één van 

de twee belangrijkste risicofactoren voor chronische ziekten zoals hart- en vaatziekten, bepaalde 

vormen van kanker en diabetes type 2. Echter, slechts 44 procent van de volwassen Nederlanders 

voldoet aan de richtlijnen van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Vooral jongvolwassenen lopen 

het risico om minder te gaan bewegen tijdens de overgang van adolescentie naar volwassen leeftijd. 

Daarom zijn effectieve beweeginterventies nodig om het grote aantal (jong)volwassenen weer in 

beweging te krijgen.  

Smartphones en apps bieden nieuwe mogelijkheden om (jong)volwassenen meer aan het bewegen te 

krijgen. Dat smartphones populair zijn moge duidelijk zijn: inmiddels bezit 97 procent van de 20-90-

jarigen een smartphone. Daarnaast zijn ook de gezondheids- en fitnessapps en ‘activity trackers’ erg 

populair, waardoor het aannemelijk is dat jongvolwassenen een interventie zullen waarderen en 

gebruiken die via een app aangeboden wordt. In dit proefschrift wordt de stapsgewijze ontwikkeling 

en evaluatie van de Active2Gether interventie beschreven, een mobiele beweeginterventie (middels 

een app) die jongvolwassenen moet stimuleren om meer te gaan bewegen.  

Om meer inzicht te krijgen in reeds bestaande apps, hebben wij als eerste beweegapps uit iTunes en 

Google Play Store onderzocht (hoofdstuk 2). Wij hebben daarbij op twee manieren naar de apps 

gekeken: 1) hoe theoretisch onderbouwd zijn bestaande apps, vanuit het oogpunt van 

gedragsveranderingstechnieken, 2) van welke technische functies maken bestaande apps gebruik? De 

resultaten laten zien dat algemeen toegankelijke beweegapps vooral gebruik maken van het maken 

van doelen, het zelf monitoren van je gedrag en het geven van feedback op je performance. Dit komt 

overeen met de theoretische concepten die het meest gebruikt worden in andere types 

beweeginterventies. Ondanks het feit dat apps de mogelijkheid hebben gedragsveranderings-

technieken te includeren, maken de bestaande apps maar beperkt gebruik van gedragsveranderings-

technieken en de technologische mogelijkheden. Slechts enkele bestaande apps maken gebruikt van 

het dynamisch aanpassen van inhoud en feedback. Daarnaast kunnen ook weinig apps gelinkt worden 

met externe ‘activity trackers’. De Active2Gether interventie richt zich op jongvolwassenen. Daarom 

hebben we geprobeerd de voorkeuren van deze doelgroep in kaart te brengen (hoofdstuk 3). Dit 

hebben wij gedaan door eerst met de doelgroep in gesprek te gaan (middels focusgroepdiscussies) en 

in een tweede stap door een vragenlijst te versturen. Uit de gesprekken kwam naar voren dat 

jongvolwassenen de voorkeur geven aan gepersonaliseerd en opmaat gemaakt advies, dat ook nog 

een coachingfunctie heeft. Bij voorkeur heeft de ideale app ook een 1) ranking onderdeel en coaching 

functionaliteit die de gebruiker motiveert tijdens het sporten en die na afloop feedback geeft, 2)  

 

 

 

mogelijkheid  heeft om zelf doelen vast te leggen en 3) te sporten volgens een schema. Als aanvulling 

op de app willen de jongvolwassenen een website die een overzicht weergeeft van hun resultaten en 

progressie. Het lijkt erop dat er weinig behoefte is aan een functionaliteit die het mogelijk maakt om 

hun resultaten via sociale media te delen. Deze resultaten werden ook nog eens bevestigd door de 

resultaten van de vragenlijst, waar de deelnemers verschillende gedragsveranderingstechnieken 

(d.w.z. het stellen van doelen en het beoordelen van doelen, feedback, monitoren van je eigen gedrag 

en sociale ondersteuning en sociale vergelijking) beoordeelden op basis van hun ervaringen, wensen 

en eisen in een smartphone-app.  Bijna alle gedragsveranderingstechnieken kregen hoge scores, met 

uitzondering  van gedragsveranderingstechnieken die gericht waren op sociale ondersteuning.  

Bij de ontwikkeling van de Active2Gether interventie (hoofdstuk 4) hebben wij een poging gedaan 

verder te gaan dan bestaande apps.  Het doel was om een beweegapp te ontwikkelen die advies op 

maat en op het juiste moment kan geven waarbij wij een computationeel model gecombineerd hebben 

met op theorie gebaseerde inhoud van de interventie. De Android app stuurt dagelijks persoonlijke 

berichten welke gebruikers stimuleert om meer te gaan bewegen: d.w.z. om meer te gaan sporten, 

traplopen of om voor actiever vervoer (fietsen of lopen) te kiezen. De app toont per doelstelling de 

gegevens van Fitbit (d.w.z. het aantal stappen en trappen omhoog gelopen) en nog eens drie grafieken 

met de weekgegevens: 1) wekelijkse aantal stappen, 2) coaching gegevens (d.w.z. wekelijkse 

sportminuten, actief vervoer of aantal opgestegen trappen), 3) een vergelijking van de activiteiten met 

andere gebruikers. 

De Active2Gether interventie maakt gebruik van de Fitbit One ‘activity tracker ‘ en geeft feedback 

gebaseerd op de met de Fitbit gemeten stappen. Daarom is het belangrijk om te weten hoe accuraat 

de metingen van de Fitbit zijn (hoofdstuk 4). Om te kijken hoe accuraat de Fitbit is, hebben wij de 

metingen van de Fitbit vergeleken met  de ActiGraph. Daarbij hebben wij naar verschillende 

tijdsintervallen gekeken:  per minuut, uur en dag. De resultaten lieten zien dat de Fitbit One geschikt 

is voor het geven van real-time feedback voor het gemaakte aantal stappen en dat het gebruikt kan 

worden om je stappen te meten. Voor het meten van de intensiteit van het bewegen is de Fitbit One 

minder geschikt.  

In een laatste stap hebben wij de effecten op korte termijn en bruikbaarheid van de Active2Gether 

interventie onderzocht (hoofdstuk 5). In een quasi-experimenteel onderzoek hebben wij de 

Active2Gether interventie vergeleken met een light-variant van Active2Gether (zonder feedback en 

advies op maat) en met de Fitbit app. Gebruikers van de Active2Gether app gingen niet significant 

meer bewegen in vergelijking met de twee controlegroepen. De meerderheid van de Active2Gether 

gebruikers gebruikte de app minstens meerdere keren per week, maar was niet tevreden met de app. 

Daarnaast hadden een substantieel aantal deelnemers technische problemen met de app. De 
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resultaten van deze studie moeten dus met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd omdat 

het protocol substantieel afweek van het originele protocol. Met name met betrekking tot de 

randomisatie en het aantal geïncludeerde deelnemers.  

De gebruikers van de twee Active2Gether apps gebruikten hun Fitbit gedurende langere periode ten 

opzichten van de Fitbit app groep. Bovendien waren er ook significante verschillen wat betreft de 

waardering van de drie apps; de Fitbit app scoorde hoger dan de twee Active2Gehter apps wat betreft 

tevredenheid, gebruikersgemak, ervaren effectiviteit en professionaliteit.  

Dit proefschrift laat zien dat de ontwikkeling van een ‘slimme’ beweegapp een iteratief proces is. De 

resultaten van de focusgroepen en de vragenlijst laten zien dat jongvolwassenen een beweegapp een 

goed hulpmiddel vinden om meer te gaan bewegen. Hun voorkeur gaat uit naar een app die advies op 

maat geeft, een coaching element bevat, het mogelijk maakt om doelen te stellen en aan te passen, 

hun prestaties weergeeft en hun prestaties kan rangschikken ten opzichte van anderen. Hoewel de 

Active2Gether interventie al deze elementen omvatte, kon de evaluatiestudie niet aantonen dat de 

Active2Gether app effectiever was dan de Fitbit app. Mobiele- en kunstmatige intelligentietechnologie 

veranderen en ontwikkelen zich razendsnel, waardoor er ook steeds meer mogelijkheden ontstaan. Zo 

waren bijvoorbeeld technische functies die vandaag mogelijk zijn nog niet mogelijk toen dit onderzoek 

van start ging. Toekomstige studies die op systematische manier een theorie gestuurde en 

wetenschappelijk onderbouwde appinterventie willen ontwikkelen wordt aangeraden om een korte 

cycli te gebruiken van ontwikkelen en testen. Daarbij is het belangrijk dat de doelgroep, 

belanghebbenden, professionele appdesigners en bedrijven bij het ontwikkelproces te betrekken om 

zo de verspreiding en de impact van appinterventies te verhogen.  




